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Mat_4:17    “Van toe af het Jesus begin preek en gesê: “Bekeer julle, want die koninkryk van die 
hemel het naby gekom.” 
 
Ons as christene glo, as jy doodgaan gaan jy hemel toe?   Wat en waar is die hemel?   
Niemand wat daar was het dan al presies vir ons kom vertel waar en hoe dit daar is nie?  Hoe kan 
dit wees dat ons daarna uitsien as ons so min van die hemele weet? 
 
Wat leer ons uit die Skrif oor die hemel?  In die Bybel kom die naam Hemel, 553 keer voor en 
Hemele, 146 keer (OAV).    Daar word in die Skrif van drie hemele gepraat.  Paulus sê dat hy ‘n 
man ken wat weggruk is tot in die derde hemel.  2 Kor 12:2  “Ek ken 'n man wat aan Christus 
behoort. Veertien jaar gelede is hy weggeruk tot in die derde hemel.”   Daar is dus direk sprake 
van drie hemele. 
 
Die eerste hemel is die wolkehemel. Gen 1:16,17 “16  God het toe die twee groot ligte gemaak: 
         die groot lig om te heers oor die dag en die klein lig om te heers oor die nag; ook die sterre.  
          17  En God het hulle aan die uitspansel van die hemel gestel om lig te gee op die aarde.” 
 
Die tweede hemel is die sterrehemel.”  Mat 24:29   “En dadelik ná die verdrukking van daardie  

dae sal die son verduister word, en die maan sal sy glans nie gee nie, en die sterre sal van 
die hemel val, en die kragte van die hemele sal geskud word.” 

 
Die derde hemel is die woonplek van God en sy engele.  Mat 6:9   “Só moet julle dan bid:  

Onse Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word;” 
 
Die woord Paradys kom drie keer in die Nuwe Testament voor. Luk 23:43;2 Kor 12:4; Open 2:7 
Paradys word aangedui as die plek van hoogste saligheid, waar ons eindbestemming is. 
 
Watter troos bied die hemel dan vir ons as christene? 
 
Jesus Christus het 40 dae na sy opstanding, opgevaar na die hemel. Dit is na hierdie derde hemel 
dat Jesus na opgevaar het.   
 
Hoekom het Jesus opgevaar na die hemel?   Vir die christen is hierdie antwoord sekerlik die 
grootste troos t.o.v. sy hele lewe.    Ons lees dit in Joh 14:1-4    “Laat julle hart nie ontsteld word 
nie; glo in God, glo ook in My. 2  In die huis van my Vader is daar baie wonings; as dit nie so was nie, 
sou Ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. 3  En as Ek gegaan en vir julle plek berei 
het, kom Ek weer en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is. 4  En waar Ek 
heengaan, weet julle en die weg ken julle.” 
 

Die plek waar die hemel is, is waar God die engele en die uitverkorenes is.   Dit is ‘n plek 
waar daar geen hartseer is nie. Open 21:4  “Hy sal al die trane van hulle oë afdroog. Die dood 
sal daar nie meer wees nie. Ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Die dinge van 
vroeër het verbygegaan.”   In die hemele gaan ons by Jesus Christus, by God self wees.   Ons 
gaan daar    Dit is te wonderlik om te beskryf.   Daarom lees ons in 1 Kor_2:9  “Maar soos daar 
geskrywe staan: “Wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor het nie,” en wat in die hart van 'n 
mens nie opgekom het nie, dit het God gereed gemaak vir dié wat Hom liefhet.” 
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